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 بالفاصله پس از ............... انجام می شود. در فرایند ترجمه،.............. -1

 تشکیل نخستین پیوند پپتیدی  –ریبوزوم  A( خروج رمزه آغاز از جایگاه 1

 تشکیل آخرین پیوند پپتیدی  –ریبوزوم A به جایگاه tRNA( ورود آخرین 2

 تشکیل نخستین پیوند پپتیدی-ریبوزوم Pآغاز گراز جایگاه  tRNA(خروج 3

 تشکیل آخرین پیوند پپتیدی -ریبوزوم P(ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه 4

 است؟ درستنا چند مورد در ارتباط با اولین قدم برای ساخت پروتئین ها -2

 در دومین مرحله ی آن شکسته می شوند. روژنی فقطدالف( پیوندهای هی

 (ممکن نیست همه ی نوکلئوتید های یک ژن مورد استفاده قرار بگیرند.ب

 (با قرار گرفتن اولین ریبو نوکلئوتید در برابر نوکلئوتید الگو آغاز می شود.ج

 ( بخش کوچکتر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به رنای پیک متصل می شودد

1)1                                                  2)2                                3)3                                           4)4 

 ( دارند چند مورد درست است؟(خطی با ژن های حاوی اگزون)بیانه DNAدر ارتباط با جاندارانی که -3

 ب( ممکن است یاخته هایی با چندین تاژک داشته باشند.      ی شوند الف( رناتن های ان از منافذ غشایی هسته خارج م

 د( همه ی رنا بسپاراز های آن ها توسط رناتن ها ساخته می شود      ج( پروتئین سازی را فقط در سیتوپالسم انجام می دهند.  

1)1                  2)2  3 )3      4)4 

 "ی یوکاریوتی ............................. RNAبه طور معمول هر مولکول  "تکمیل می کند؟ ا درستی چند مورد جمله ی روبرو را به ن -4

 ب( دارای رمزه یا پاد رمزه، خارج از هسته فعالیت دارد   الف( درون هسته تولید می شود و درون میان یاخته فعالیت می کند.   

 د( که برای ترجمه به سیتوپالسم می رود، فاقد رونوشت اینترون است    ج( حاصل از رونویسی، قبل از فعالیت کوتاه تر می شود.            

1)1  2)2               3)3        4)4 

 ؟نادرست است یوکاریوت ها در  زیر عبارت چند مورد از  -5

 ریبوزم توسط رنای ناقل اشغال شده است. P ( در مرحله آغاز ترجمه ، همانند مرحله پایان، فقط جایگاهالف

 روژنی شکسته می شود.درونویسی، پیوند هی( در مرحله ی طویل شدن ترجمه، همانند مرحله دوم ب

 ( در مرحله اول رونویسی ، مولکول پروتئینی قادر است به طور مستقیم به راه انداز متصل شود.ج

 شکسته می شود DNAروژنی بین دو رشته ی د( دوم رونویسی، برخالف مر حله سوم، پیوند های هید

1)1                                     2)2                                     3)3                                       4)4 
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 در ارتباط با ساختار زیر .........................-6

 درناحیه ژن می توتنند به عنوان الگو استفاده شود. DNA( در هر دو رشته ی 1

 رونویسی از یک ژن بباشند.( ممکن است چند نوع آنزیم رنا بسپاراز در حال 2

 ( هر آنزیم رونویسی کننده، فقط در حضور عوامل رونویسی فعالیت خود را اغاز می کند.3

 ( گروهی از آنزیم ها با آغاز رونویسی از بخش میانی ژن ، به جایگاه پایان رونویسی نزدیک تر هستند.4

 

 ............... می باشد .شباهت همانندسازی و رونویسی یاخته یوکاریوت ها در  -7 

 ( نوع بازهای آلی شرکت کننده در دو فرایند2                                  شرکت کننده در دو فرایندنزیم ( نوع آ1

 ( محل عمل فعالیت آنزیم های شرکت کننده4              م تشکیل دهنده ی پیوند فسفودی استر( نوع آنزی3

 رونویسی در یاخته ای که از عوامل رونویسی برخوردار است ،کدام عبارت به درستی بیان شده است ؟ در ارتباط با مراحل -8

 به حرکت در می آید.DNA(در مرحله ی طویل شدن ،رنا بسپاراز در طول نوکلئوتید های 1

 (در مرحله ی طویل شدن رنا بسپاراز دو باز پورینی متصل به هم را از یکدیگر جدا می کند .2

 رنا بسپاراز از جایگاه پایان رونویسی همانند سازی می کند . ر مرحله ی پایان ،(د3

 رنا بسپاراز دونو کلئوتید واجد دئوکسی ریبوز را به هم متصل می کند . (در مرحله ی پایان ،4

 

 در مراحل مختلف رونویسی از روی ژن کد کننده ی پروتئین های غشایی ،فقط ......-9

 ز پیوندهای فسفودی استر تشکیل می دهد .راشدن ،آنزیم رنا بسپا (در مرحله ی طویل1

 ز از جایگاه راه انداز متصل می شود .را(در مرحله ی آغاز رنا بسپا2

 را می شکند . DNA(در مرحله ی طویل شدن ،آنزیم هلیکاز پیوند های هیدروژنی بین دو رشته ی3

 مربوط به رمزه ها انجام می گیرد . (در مرحله ی پایان ،رونویسی از توالی نوکلئوتیدی4

 ..................... RNAهمه ی انواع مولکول  -10

 (طی فرایند رونویسی در یاخته تولید می شود .2                               (در فرایند پروتئین سازی شرکت می کنند .1

 (در انتقال آمینو اسید ها به یاخته نقش دارند .4     (در نهایت برای فعالیت خود وارد رناتن می شوند .3
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 ؟ صحیح نیستدر رابطه با شکل روبرو ،کدام گزینه _11

 (این بخش های میانه هستند که می توانند باز تیمین داشته باشند .2     ندارند .DNA(این حلقه ها هیچ بخش مکملی در مولکول 1

 (در این شکل رونوشت بیانه ها بر خالف رونوشت میانه ها قابل مشاهده است .4از پیرایش را نشان داده شده است (در این شکل رنای بالغ پس3

  

 

 گفت ...... نمی تواندر رابطه با فرایند پروتئین سازی در یاخته های یوکاریوتی  -12

 داریم . (به فعالیت هر سه نوع آنزیم رنا بسپاراز برای تولید رشته پلی پپتیدی نیاز1

 دو نقش مهمی دارد .(در تولید آنزیم های سازنده ی رنای ناقل ،آنزیم رنا بسپاراز 2

 (برای تولید هر نوع آنزیم درون یاخته به فعالیت رنا بسپاراز دو نیاز داریم .3

 شود .در طی ترجمه ی  (برخی پروتئین های درون هسته خاصیت آنزیمی ندارند وتوسط رناتن تولید می4

 کدام عبارت درست است ؟ -13

 مکمل یکی از آنتی کدون های رنای ناقل است . (هر کدون رنای پیک ،1

 (در هر مولکول رنای پیک، یک آمینواسید نمی تواند بیش از یک نوع کدن داشته باشد .2

 آن می شود . وارد یکی از جایگاه هایUGA (هر رنا تن سه جایگاه دارد ولی کدن 3

 جاندار فقط به یک نوع آمینو اسید ترجمه می شود .(هر کدن در هر 4

 در یاخته های پشتیبان در بافت عصبی ،همه ی ژن ها ....... -14

 (پس از رونویسی ،یک نوع رنای پیک می سازند .2                مسئول ساخت یک نوع پلی پپتید هستند .(1

 (دارای یک رشته الگو برای رونویسی هستند .4         (دارای محل شروع رونویسی در راه انداز هستند .3

 مورد درست است؟ کدام  -15

 (الف( رنای پیک اولیه برخالف رنای پیک بالغ ، دارای رونوشت بیانه است.1 

 ( اغلب رناهای یوکاریوتی پس از خروج از هسته کوتاه می شوند.2

 رناتن نمی شود. Aد جایگاه ( در مرحله آغاز ترجمه، هیچگاه رنای ناقل حامل متیونین ، وار3

 جابجایی رناتن بر روی رنای پیک بیش تر از تعداد پیوند پپتیدی در رشته ی پلی پپتیدی در رشته ی پلی پپتیدی است. ( تعداد4



 

 به نام خدا                                  3گفتار یک و دو زیست 

4 
 

 کدام عبارت درست است؟ -16

 ( تنها محصول ژن های موجودات زنده ، پروتئین ها هستند که اعمال مختلفی را انجام می دهند.1

 به رمزهای سه نوکلئوتیدی که روی مولکول دورشته ای دنا قرار دارد، کدون گفته می شود.( 2

 ( انواع کدون ها همانند انواع آمینو اسید ها در یاخته های زنده یکسان می باشد.3

 ( به ساخته شدن پلی پپتید از روی هر نوع مولکول رنا در رناتن ها ، ترچمه می گویند.4

 قل به صورت هم زمان در رناتن باشند، هیچگاه رنای ناقل درون جایگاه ....................اگر دو رنای نا-17

1)P .رناتن نمی تواند در جایگاه اتصال آمینو اسید خود به یک زنجیره ی پلی پپتیدی متصل باشند 

2 )A باشند. رناتن نمی تواند در جایگاه اتصال آمینو اسید خود به یک زنجیره ی پلی پپتیدی متصل 

3 )P .رناتن نمی تواند از آمینو اسید متصل به خود جدا شود 

4 ) A.رناتن نمی توتند از آمینو اسید متصل به خود جدا شود 

کدام عبارت در مورد یک یاخته ی فعال پانکراس، درست است؟ س  -18

 ها است tRNA( تنوع آمینو اسید ها کم تر از تنوع  2( هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.1

 مورد نیاز برای پروتئین سازی ، کدون آغاز دارد. RNA( هر 4ز یک کدون سه نوکلئوتیدی دارد.           ( هر آمینو اسید، بیش ا3

 در ارتباط با ژن های یوکاریوت می توان گفت که هر مولکول .......................... -19 

       1 )tRNA  .2      ، درون یاخته  شکل فضایی خاصی پیدا می کنند )RNA .پیک، قبل از خروج از هسته در ساختار خودمیانه دارد 

       3 )RNA           .4، برای بالغ شدن نیاز به کوتاه شدن دارند )RNA .ی غیر قابل ترجمه ، نیازی به بالغ شدن درون هسته ی یاخته ندارد 

 ......................... ممکن نیستدر فرایند طبیعی تولید یک زنجیره ی پلی پپتیدی  -20    

      1 ) tRNAکه از جایگاه  ایA  بهP  وارد می شود، دارای آنتی کدونUAC .باشد 

 ای وارد جایگاه آمینو اسید شود.tRNA ( در هنگام آخرین جابجایی رناتن ، 2     

 ( در جایگاه پلی پپتید رناتن ، آب مصرف و در جایگاه آمینو اسید ، آب تولید شود.3      

 شود. لمتص mRNA( در شروع ترجمه بخش بزرگ رناتن بعد از بخش کوچک به 4     

 در ارتباط با فرایند ترجمه چند عبارت زیر درست است؟  -21    

 منتقل شود. Pبه Aجایگاه الف: رشته ی پلی پپتید در حال ساخت از      

 انجام شودPدر جایگاه درجایگاه ب: فرایند تشکیل پیوند پپتیدی    

 رمزه ها بعد از تشکیل پیوند پپتیدی صورت گیرد. فرایند جابجایی ج:     

 د: فرایند ترجمه نیازمند آنزیم و انرژی است.     
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   1)1                                    2)23)34)4  

 زینه در رابطه با عمل ترجمه صحیح است؟گکدام -22    

 زوم است.ریبو Aمشابه توالی آخرین کدون جایگاه  P( همواره توالی آخرین کدون مستقر در جایگاه 1     

 ریبوزوم است. Aتوالی آخرین  آنتی کدون جایگاه  مشابه P( همواره توالی آخرین آنتی کدون مستقر در جایگاه 2    

 ریبوزوم باشد. Pنمی تواند مشابه آخرین کدون جایگاه  Pجایگاه  (هیچ گاه توالی اولین آنتی کدون3    

 باشد. Aریبوزوم نمی تواند مشابه توالی اولین آنتی کدون مستقر در جایگاه  Aجایگاه  ( هیچ گاه توالی آخرین کدون4   

 است؟نادرست کدام عبارت  -23    

 "در فرایند ترجمه، مرحله ی ...................... ترجمه ، با ........................  "      

 د.   اتصال دو بخش ریبوزوم به یکدیگر پایان می پذیر –( آغاز 1      

 ریبوزوم شروع می شود. Pاقل آغازگر به جایگاه ن  ورود رنای –(آغاز 2    

 ریبوزوم شروع می شود. Aورود کدون پایان به جایگاه  –پایان  -3     

 ریبوزوم شروع می شود. Aحامل دومین آمینو اسید به جایگاه tRNAورود  –( طویل شدن 4   

 ، ...................... mRNAدر فرایند ترجمه ژن اکتین در یاخته های عضالنی و در حین جابجایی رناتن بر روی -24     

     1 )tRNA  ای حامل یک آمینو اسید خاص به جایگاه P .منتقل می شود 

     2 )tRNA ای موجود در جایگاه E.ریبوزوم را ترک می کند ، 

 برقرار می شود.  A( پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه 3    

 ای حامل آمینو اسید می گردد. tRNAهمواره پذیرای  A( جایگاه 4  

 بالفاصله ، پس از آن که ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل گردید، .................. خ در استرپتو کوکوس نومونیا -25   

    1 )tRNA   ی مربوط به کدون دوم، وارد جایگاهA                   .پیوند بین متیونین و 2می شود )tRNA  .ی آغازگر گسسته می شود 

     3 )tRNA    .پیوند پپتیدی بین متیونین و دومین آمینو اسید ایجاد می شود.4ی آغازگر با کدون آغاز ، رابطه ی مکملی برقرار می کند ) 

 

 ور معمول، در آعاز ترجمه، کدام اتفاق روی می دهد؟ خبه ط -26    

 آغازگر و امینو اسید گسسته می شود  tRNA( پس از تکمیل ساختار ریبوزوم ، ابتدا پیوند بین 1    

   2) tRNA   و امینو اسید متصل به ان در جایگاهP .قرار می گیرند 

 کمل باقی می مانند.بدون م A( نوکلئوتید های قرار گرفته در جایگاه 3    

 ( اولین پیوند پپتیدی بین امینواسید ها برقرار می شود.4   
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 ...................... نمی توان گفتو ریبوزوم  mRNAدر مورد مولکول -27   

 ( بعد از کدون پایان همانند قبل از کدون آغاز ، توالی های نوکلئوتیدییافت می شود که ترجمه نمی شوند.1    

 ( در مرحله ی طویل شدن ترجمه، درون هر جایگاه ریبوزوم یک کدون مشاهده می شود.2    

 متصل می شوند. mRNA( هر دو بخش بزرگ و کوچک ریبوزوم ، هم زمان با هم در مرحله ی آغاز ترجمه به 3    

 تشکیل می شود.ریبوزوم  A ( پیوند بین آمینو اسید ها در مرحله طویل شدن ترجمه ، در جایگاه4   

 "در مرحله ادامه ترجمه در ریبوزوم ، همه ی ...................  "چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -28   

 ریبوزوم وارد می شوند. P سپس به جایگاه ،Aالف( کدون ها ابتدا به جایگاه      

 ریبوزوم را ترک می کنند. Eمی شونداز جایگاه  Aهایی که وارد جایگاه  tRNAب(     

 وارد شوند. A، می توانند به جایگاه  mRNAج( نوع کدون های موجود بر روی     

 ریبوزوم قرار بگیرند. Pد(انواع آنتی کدون ها می توانند در جایگاه     

    1 )1                                        2)2                                     3)3                                    4)4 

 "در فرایند ............................  "؟  کامل نمی کندکدام یک عبارت را به درستی  -29         

 شوند.( رونویسی، همه ی میانه های هر ژن رونویسی می 2( رونویسی، همه ی بیانه های هر ژن رونویسی می شوند.                1      

 ( ترجمه ، هیچ بخشی از رونوشت میانه ترجمه نمی شود.4( ترجمه ، همه ی بخش های رونوشت بیانه ترجمه می شوند.       3     

 وجود ندارد.در مرحله ی ................. امکان .................  -30    

 به بخش کوچک ریبوزومmRNA ریبوزوم پس از اتصال Pی حامل متیونین به جایگاه   tRNAورود  –( آغاز ترجمه 1     

 ریبوزوم  Aی با یک آمینو اسید از جایگاه   tRNAخروج   –( طویل شدن ترجمه 2    

 اتصال رنا بسپاراز به راه انداز ژن  –( آغاز رونویسی 3   

 در ژن مورد رونویسی DNAباز شدن دو رشته ی  –( طویل شدن رونویسی 4    

 زیر کدام گزینه درست است؟ mRNAوجه به با ت -31    

AGU  AUG CGG UAC UGC UUC CAC UGA CUU                                                                                  

 می شود. Aوارد جایگاه  GUGپس از انجام چهارمین حرکت ریبوزوم ، آنتی کدون (1       

 تشکیل می شود. P، رشته ی پلی پپتیدی در جایگاه  Aدر جایگاه  UAC( قرار گیری کدون 2     

 حاصل جدا می شود. tRNA، رشته ی پلی پپتیدی از Aدر جایگاه  ACU( پس از قرارگیری آنتی کدون 3    

                                                                                                            د.در جایگاه می باش UACقرار دارد، کدون  Aدر جایگاه  AAG( هنگامی که آنتی کدون 4    



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

